Hyytyykö Ratnapuran silmäsairaalan keräys
kalkkiviivoille? - Ei kai ??
Mistä olikaan kysymys?

Uskoaksemme jokainen suomalainen lion tietää, että Suomen Lions-liitto ry on yhdessä UM:n (Ulkoasiainministeriö)
kanssa kehitysyhteistyöhankkeena rakentanut, varustanut ja käynnistänyt silmäsairaalan Sri Lankan Ratnapurassa.
Sairaalan ensisijainen tarkoitus on etsiä alueen Lions-klubien kanssa köyhiä, harmaakaihin takia sokeutuneita tai
sokeutumassa olevia ihmisiä, joilla ei ole varaa mennä harmaakaihileikkaukseen julkisen terveydenhoidon
sairaalaan. Nimittäin julkiseen silmäsairaalaan harmaakaihileikkaukseen menossa olevan henkilön pitää itse ostaa
leikkauslinssi ja siihen ei todella köyhällä ihmisellä ole varaa. Ainoa vaihtoehto on sokeutua vasten tahtoaan.
Harmaakaihi on hyvin yleistä Sri Lankassa. Asukasluku on n. 20 milj. ja harmaakaihia sairastaa noin 1 milj. ihmistä. Ei
se Suomessakaan ole harvinaista. Silloin tällöin kuulee omassa tuttavapiirissä maininnan itselleen tapahtuneesta tai
tulossa olevasta harmaakaihileikkauksesta.
Sairaala oli budjetoitu rakennettavaksi yhteen kerrokseen, mutta kun se jouduttiinkin rakentamaan kahteen
kerrokseen, niin alakertaan jäi 500m² raakabetonilattiaa. Sinne on tarkoitus rakentaa miesten ja naisten
potilasosastot ja muutamia pienempiä tutkimushuoneita. Siitä syystä käynnistettiin viime syksynä keräys,
tarkoituksena saada kokoon 120.000€. Tästä on nyt kerätty 109.000€. Sen on lahjoittanut yhteensä 500 klubia eli
55% Suomen klubeista. Voisiko 45% Suomen klubeista lahjoittaa tuon puuttuvan 11.000€?

Auttaisitteko meitä
viemään keräyksen
loppuun!
Pyydämme klubiltanne 20-50€:n
lahjoitusta aktiviteettivaroista. Jos
klubi on tehnyt asiasta kielteisen
päätöksen, niin sen 20€ voi toki
maksaa kuka tahansa lion tai
puoliso yksityisesti oman piirin
tilille.
Nyt tämä olisi enää pienestä kiinni!

Viime vuoden kv. presidentti kävi sairaalassamme
IPIP Joe Preston vieraili LCIF:n puheenjohtajan ominaisuudessa sairaalassamme 9.4.2016. Tämä oli ensimmäinen
kerta, kun sairaalassamme kävi tämän tason vieras. Olin jatkorakentamista koskevissa neuvotteluissa siellä samaan
aikaan ja pääsin näin todistamaan tuota vierailua.
Sairaalaan tutustumisen jälkeen oli auditoriossa tilaisuus, jossa pidettiin kaikki puheet. Paikalla oli noin 40 henkeä ja
ryhmä muodostui etupäässä paikallisten klubien jäsenistä. Päällimmäisenä jäi mieleen se, että suomalainen lionismi
oli todella korkeassa kurssissa. Puheet aloitti sairaalaa ylläpitävän säätiön hallituksen (Trust Boardin)
puheenjohtaja, PID Asoka Gunasekera. Hänen jälkeensä puhui sairaalan johtaja Dr. Saman Basnayake ja sitten PIP
Mahendra Amarasuriya ja vielä lopuksi IPIP Joe Preston. Kaikki hehkuttivat puheissaan ”Finland Lions” ja ”Finnish
Lions”. Ensin jo olemassa olevan 1.800 m rakennuksen takia ja sitten vielä lupauksesta rakentaa valmiiksi kesken
oleva alakerta.
Tässä vaiheessa haluan välittää nuo yllämainitut kiitokset kaikille keräyksessä mukana oleville suomalaisille
lioneille. Se on todella mahtavaa. Ja onhan tämä kaikkien aikojen suurin nähtävissä oleva suomalainen lionssaavutus.
Koska itse en voinut kehua suomalaisia leijonia, niin keskityin omassa puheessani kiittämään paikallisia klubeja
seulontaleirien järjestämisestä. Sillä jos he eivät järjestäisi seulontaleirejä, niin sairaalaan ei myöskään löytyisi juuri
niitä ilmaispotilaita, jotka tarvitsevat leikkausta kipeimmin.

Erakoitunut vanhus sai näkönsä ja
elämänhalunsa takaisin
Vajaa 10 vuotta sitten eräs nainen alkoi menettää
näköänsä harmaakaihin takia. Hän häpesi näkönsä
menettämistä niin paljon, että hakeutui erään
rakennuksen alle. Suhteet omaisiin katkesivat. Hän
säilyi hengissä muutaman kyläläisen ajoittain tuomalla
vähäisellä ruoalla.
Kului 8 vuotta ja sitten eräänä päivänä tämä 70vuotias vanhus kuuli kovaäänisauton mainostavan
paikallisen lions- klubin järjestämää ilmaista
seulontaleiriä. Hän epäröi, mutta päätti kuitenkin
lähteä leirille seulottavaksi. Sieltä hän sai passituksen
sairaalaan leikkaukseen.
Hän sai kuljetuksen, leikkauksen, kaikki toimenpiteet
ja ruoan ilmaiseksi. Leikkauksen jälkeen, kun hän sai
näkönsä takaisin, hänen elämänhalunsa palasi jälleen.
Ja tähänkin potilaaseen liittyy suomalaisuus. Nimittäin
hänen leikkauksensa maksoi LC Siuntio/Charlotat klubin kummimaksu. Tänä päivänä hän elää pirteänä
aktiivista elämää omassa yhteisössään.

Jokaisena aukiolopäivänä silmäsairaalan salossa on myös Suomen lippu.
Pidetään se siellä ja hoidetaan työmme loppuun.
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